
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie 
stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych 
informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. 
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Najważniejsze informacje  

 

 USA - Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła w 

listopadzie o 263 tys. 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:55 Niemcy 
Indeks PMI dla 

usług - fin.. 
46,4 46,5 listopad 

10:00 
Strefa 

Euro 

Indeks PMI dla 

usług - fin.. 
48,6 48,6 listopad 

10:30 
Strefa 

Euro 
Indeks Sentix -27 -30,9 grudzień 

11:00 
Strefa 

Euro 

Sprzedaż 

detaliczna w.d.a. 
-2,6% r/r -0,6% r/r październik 

11:00 
Strefa 

Euro 

Sprzedaż detaliczna 

s.a. 

-1,8% 

m/m 
0,4% m/m październik 

15:45 USA 
Indeks PMI dla usług - 

fin.. 
46,1 47,8 listopad 

16:00 USA 
Indeks ISM dla 

usług 
53,1 54,4 listopad 

16:00 USA 
Indeks aktywności 

biznesowej 
b.d. 55,7 listopad 

16:00 USA Indeks zatrudnienia b.d. 49,1 listopad 

16:00 USA 
Indeks cen 

płaconych 
b.d. 70,7 listopad 

16:00 USA 

Zamówienia na 

dobra bez 

środków trans. - 

fin.. 

0,5% m/m -0,9% m/m październik 

16:00 USA 

Zamówienia na 

dobra trwałego 

użytku - fin.. 

1% m/m 0,3% m/m październik 

16:00 USA 
Zamówienia w 

przemyśle 
0,6% m/m 0,3% m/m październik 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 

poniedziałek, 5 grudnia 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 733.46 -1.86% 

WIG30 2 118.05 -1.54% 

mWIG40 4 170.01 0.47% 

sWIG80 17 978.53 0.44% 

WIG 56 207.29 -1.16% 

NCIndex 313,12 0,24% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2220 1 737 -2,03% 35 717 50 944 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 166  43.80% 361 900 26.75% 

SPADEK 162  42.74% 967 553 71.52% 

BEZ ZM. 51  13.46% 23 477 1.74% 

RAZEM 379 100.00% 1 352 930 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

GREENX 1.78 14.84% 7 142 319 

ONDE 10,20 7.14% 1 252 390 

MFO 32.4  6.93% 112 631 

COMARCH 180.0  6.89% 1 284 345 

TSGAMES 139.5  5.60% 9 122 423 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

LESS 0.3460  -10.01% 102 241 

3RGAMES 0.414  -9.01% 112 768 

NTCAPITAL 1.240  -6.77% 300 689 

PKNORLEN 64.50  -5.48% 223 192 728 

RANKPROGR 1.875  -4.34% 348 329 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 429,88 0,10% 

NASDAQ 11 461,50 -0,18% 

S&P500 4 071,70 -0,12% 

FTSE 100 7 556,23 -0,02% 

CAC 40 6 742,25 -0,17% 

DAX XETRA 14 529,39 0,27% 

RTS  1 107,55 -1,43% 

BUX 45 804,29 -1,22% 

NIKKEI 225  27 820,40 0,15% 

HANG SENG (godz. 8:21) 19 468,28 4,25% 

BOVESPA 111 923,93 0,90% 

MERVAL 169 691,74 -0,53% 

CECE EUR  1,309 15 -1.77% 

NTX EUR  1,025 21 -0.95% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.05749 0.40 

EUR/PLN 4,67413 -0,09 

USD/PLN 4.42135 -0,45 

USD/JPY 134.660 0.26 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1819.050 0,42% 

MIEDŹ (LME)             8 251.00 (+2,43%) 

ROPA BRENT 85.920 -0,02% 

ROPA WTI 80.380 0,10% 
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Informacje dnia 
 

KGHM KGHM: Nie prowadzimy projektów polegających na produkcji uzbrojenia ani nie mamy takich planów 

Nie prowadzimy żadnych projektów polegających na produkcji uzbrojenia ani nie mamy takich planów - poinformował 
KGHM Polska Miedź S.A. w oświadczeniu przesłanym PAP. To reakcja na artykuł opublikowany w niedzielę 
wieczorem w "Dzienniku Gazecie Prawnej". 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PKO BP BFG określił minimalny wymóg MREL dla PKO BP na 15,36 proc. ekspozycji na ryzyko 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny określił docelowy wymóg MREL łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko TREA dla PKO 
BP w oparciu o dane skonsolidowane na poziomie 15,36 proc. i 5,91 proc. miary ekspozycji całkowitej TEM - 
poinformował bank w komunikacie. Wymogi muszą być spełnione do końca 2023 r. 

KGHM KGHM: Nie prowadzimy projektów polegających na produkcji uzbrojenia ani nie mamy takich planów 

Nie prowadzimy żadnych projektów polegających na produkcji uzbrojenia ani nie mamy takich planów - poinformował 
KGHM Polska Miedź S.A. w oświadczeniu przesłanym PAP. To reakcja na artykuł opublikowany w niedzielę 
wieczorem w "Dzienniku Gazecie Prawnej". 

KRUK Spółka zależna Kruka wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności o wart. ok. 663 mln euro 

Spółka zależna Kruka, InvestCapital Ltd., wygrała przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych wierzytelności 
detalicznych od hiszpańskiego banku Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o wartości nominalnej ok. 663 mln euro, czyli 
około 3,1 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie. 

DOM DEVELOPMENT Dom Development ma umowę na cztery budynki mieszkalne za 200,4 mln zł netto 

Dom Development zawarł z profesjonalnym inwestorem instytucjonalnym z segmentu PRS (Private Rental Sector - 
najem instytucjonalny) umowę o wartości netto 200,4 mln zł, na wybudowanie na rzecz nabywcy czterech budynków 
mieszkalnych, podała spółka. Przychody z tytułu generalnego wykonawstwa inwestycji będą rozpoznawane 
proporcjonalnie do postępu prac budowlanych. Rozpoczęcie budowy planowane jest w pierwszym kwartale 2023 r., 
zaś jej zakończenie nastąpi nie później niż w 2025 roku. 

MOL Wiceprezes MOL: Celujemy w silną drugą pozycję na polskim rynku detalicznym 

Grupa MOL planuje zająć "silną drugą pozycję" na rynku stacji paliw w Polsce, co oznacza konieczność powiększenia 
sieci o co najmniej 100 dodatkowych obiektów, zadeklarował wiceprezes wykonawczy MOL ds. usług konsumenckich 
Péter Ratatics. 

MOL Grupa MOL będzie gotowa do rezygnacji z rosyjskiej ropy do końca 2025 r. 

Grupa MOL będzie w stanie całkowicie zrezygnować z dostaw rosyjskiej ropy z końcem 2025 roku, co będzie się 
wiązało z koniecznością realizacji szeregu inwestycji o łącznej wartości 500-700 mln USD, poinformował starszy 
wiceprezes ds. produkcji downstream Zsolt Huff. 

ZE PAK Spółka zależna ZE PAK kupiła projekt farmy wiatrowej o łącznej mocy 7,8 MW 

PAK-Polska Czysta Energia, spółka zależna ZE PAK, nabyła 100 proc. udziałów w spółce projektowej Elektrownie 
Wiatrowe Dobra w ramach przedsięwzięcia przewidującego budowę farmy wiatrowej o łącznej mocy 7,8 MW - podał 
ZE PAK w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

CD PROJEKT CD Projekt planuje wydanie 'Cyberpunk 2077' w wersji 'Game of the Year' w 2023 r. 

CD Projekt planuje wydanie w przyszłym roku grę "Cyberpunk 2077" w wersji "Game of The Year", czyli po dużym 
update'ie i łącznie z nowym dodatkiem, poinformował prezes Adam Kiciński. 

CD PROJEKT CD Projekt planuje jeszcze w tym roku 'bit promocyjny' dla 'Phantom Liberty' 

CD Projekt planuje jeszcze w tym roku "bit promocyjny" dla "Phantom Liberty" (Widmo Wolności) - przyszłorocznego 
dodatku do gry "Cyberpunk 2077", poinformował prezes Adam Kiciński. 

DOM DEVELOPMENT Dom Development zbył nieruchomość pod blisko 400 mieszkań w Warszawie za 90 mln zł netto 

Dom Development zawarł z profesjonalnym inwestorem instytucjonalnym z segmentu PRS (Private Rental Sector - 
najem instytucjonalny), umowę sprzedaży za cenę 90 mln zł netto niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 
w Warszawie, w dzielnicy Bemowo, z pozwoleniami na budowę 397 lokali, podała spółka. 

TIM Przychody TIM wzrosły wstępnie o 4% r/r do 122,9 mln zł w listopadzie 

Przychody TIM wzrosły o 4% r/r do 122,88 mln zł w listopadzie 2022 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W 
okresie styczeń-listopad przychody wzrosły o 16,5% r/r do 1 339,99 mln zł. 

SELVITA Ardigen w '23 powinien rozwijać się znacząco powyżej tempa wzrostu całej grupy Selvita 

Ardigen w 2023 r. powinien rozwijać się znacząco powyżej tempa wzrostu całej grupy Selvita - poinformował prezes 



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 3  
 

Selvity, Bogusław Sieczkowski, podczas GPW Innovation Day. 

TEN SQUARE GAMES Ten Square Games chce pokazać odświeżoną strategię na przełomie marca i kwietnia 2023 

Ten Square Games chce dostosować 2,5-letnią strategię do aktualnej sytuacji i opublikuje ją z wynikami finansowymi 
na przełomie marca i kwietnia 2023 roku, poinformowała CFO Magdalena Jurewicz. Podkreśliła, że firma chce nadal 
dywersyfikować działalność przez nowe tytuły i potencjalne akwizycje. 

TEN SQUARE GAMES Ten Square Games uważa, że sytuacja makro będzie ważna dla wyników w '23 

Ten Square Games uważa, że sytuacja makroekonomiczna będzie bardzo ważna dla perspektywy finansowej w 2023 
roku - poinformowała na GPW Innovation Day dyrektor finansowa, Magdalena Jurewicz. 

MLP GROUP MLP Group ustalił cenę emisyjną akcji serii F na 70 zł 

Zarząd MLP Group, po zakończeniu procesu przyspieszonego budowania księgi popytu na akcje serii F, ustalił cenę 
emisyjną na 70 zł, co oznacza całkowitą wartość oferty w wysokości 183,5 mln zł - podała spółka w komunikacie. 

MLP GROUP MLP Group oczekuje, że prawa do akcji serii F będą wprowadzone do obrotu na GPW do 15 XII 

MLP Group oczekuje, że prawa do akcji serii F będą wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie do 15 grudnia br., podała spółka. 

PRACUJ.PL Grupa Pracuj chce poczekać z potencjalnymi akwizycjami na urealnienie wycen 

W 2023 r., w przypadku spowolnienia gospodarczego i kryzysu, Pracuj .pl może nie być głównym motorem wzrostu, 
ale w trudniejszych czasach rosnąć są w stanie biznesy SaaS - ocenił prezes Grupy Pracuj Przemysław Gacek 
podczas GPW Innovation Day. Dodał, że po przejęciu w tym roku softgarden, z potencjalnymi akwizycjami Grupa 
Pracuj chce poczekać na urealnienie wycen. 

VRG Przychody VRG w listopadzie wyniosły 103,2 mln zł, wzrost o 11,9 proc. rdr 

Skonsolidowane przychody VRG w listopadzie 2022 roku wyniosły 103,2 mln zł, co oznacza wzrost o 11,9 proc. rdr - 
poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły 1098,4 mln zł i były 
wyższe rdr o 22,5 proc. 

PURE BIOLOGICS Pure Biologics powołał spółkę celową Doto Medical, by przyśpieszyć rozwój projektu PB103 

Pure Biologics powołał spółkę celową Doto Medical zorientowaną na przyśpieszony rozwój i komercjalizację 
kluczowego projektu aptamerowego w portfolio, podała spółka. Projekt PB103, realizowany we współpracy z 
holenderską spółką Relitech BV, ma na celu rozwój urządzenia medycznego dla pacjentów z przewlekłą chorobą 
nerek. Jednocześnie spółka nawiązała współpracę z doradcą transakcyjnym Clairfield Partners. 

GAMING FACTORY Gaming Factory uważa poprawę wyników za absolutny priorytet 

Gaming Factory chce skoncentrować się na poprawie wyników finansowych, jako absolutnym priorytetem, 
poinformował prezes Gaming Factory Mateusz Adamkiewicz. 

GAMING FACTORY Gaming Factory chce wydawać jedną grę kwartalnie przez dwa kolejne lata 

Celem wydawniczym Gaming Factory na dwa kolejne lata jest jedna gra na kwartał, co wynika ze stanu gier i procesu 
produkcji, poinformował prezes Mateusz Adamkiewicz. W połowie roku pojawi się jeden duży, niezapowiedziany 
wcześniej projekt. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Zmiany w akcjonariacie 
 
 
Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: W ostatnich godzinach amerykański dolar kontynuuje zniżkę, obserwowaną już w poprzednich 

dniach. Notowania EUR/USD wspięły się do okolic 1,0570, dolar zniżkował także w relacji do franka oraz funta; 
natomiast na wykresie USD/JPY w ostatnich godzinach miała miejsce konsolidacja. Na fali słabszego dolara w górę 
pną się wyceny metali szlachetnych. Rosną indeksy akcyjne w Chinach, jednak w całej Azji nie widać szerokiego 
nastawienia risk-on. 

Dorota Sierakowska  

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

STREFA EURO Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro spadły o 2,9 proc. w październiku mdm 

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro spadły o 2,9 proc. w październiku, licząc miesiąc do 
miesiąca, a rok do roku wzrosły o 30,8 proc. - podał w komunikacie europejski urząd statystyczny Eurostat. Analitycy 
szacowali: mdm -2,0 proc., a rdr +31,7 proc. 

NIEMCY Eksport Niemiec w październiku spadł o 0,6 proc. mdm 

Eksport Niemiec w październiku spadł o 0,6 proc. mdm, po uwzględnieniu dni roboczych i zmian sezonowych, po 
zniżce miesiąc wcześniej o 0,7 proc., po korekcie z -0,5 proc. - poinformował Federalny Urząd Statystyczny. Analitycy 
spodziewali się -0,2 proc. 

FRANCJA Produkcja przemysłowa we Francji spadła w październiku o 2,6 proc. mdm 

Produkcja przemysłowa we Francji spadła w październiku o 2,6 proc. mdm, podczas gdy miesiąc wcześniej spadła o 
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0,9 proc., po korekcie z -0,8 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee. 

USA Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła w listopadzie o 263 tys. 

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w listopadzie o 263 tys. 
wobec oczekiwanej zwyżki o 200 tys. i wzrostu o 284 tys. miesiąc wcześniej, po korekcie z 261 tys. - podał 
amerykański Departament Pracy. 

ŚWIAT Indeks cen żywności na świecie w listopadzie spadł do 135,7 pkt. 

Indeks cen żywności na świecie w listopadzie spadł do 135,7 pkt. ze 135,9 pkt. w październiku - wynika z danych 
Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, FAO). 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

EKSPORT Eksport z Polski do Niemiec w październiku wzrósł o 14,6 proc. rdr – Destatis 

Eksport z Polski do Niemiec w październiku wzrósł o 14,6 proc. rdr - poinformował Federalny Urząd Statystyczny 
Niemiec w komunikacie. Eksport z Polski do Niemiec w październiku wyniósł 7,05 mld euro. W okresie styczeń-
październiku eksport wzrósł o 12,7 proc. do 63,65 mld euro. 

MOTORYZACJA W listopadzie zarejestrowano o 4,67 proc. więcej nowych samochodów rdr – Samar 

W listopadzie zarejestrowano 39.719 nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, tj. o 4,67 proc. 
więcej rdr oraz o 7,36 proc. więcej niż w październiku - podał instytut Samar. W okresie styczeń-listopad 
zarejestrowano 439.382 sztuki tych pojazdów, o 7,88 proc. mniej rdr. 

PODATKI Minister finansów podpisała rozporządzenie dot. przedłużenia „zerowej” stawki VAT na żywność 

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska podpisała rozporządzenie przedłużające utrzymanie „zerowej” stawki VAT 
na żywność. Rozporządzenie przewiduje także m.in. obniżenie stawki VAT na niektóre produkty nawozowe - podał 
resort finansów w komunikacie. 

TRANSPORT Masa przewozów intermodalnych w III kw. spadła o 2,3 proc. rdr do 6,6 mln ton – UTK 

Masa przewozów intermodalnych w III kwartale spadła w Polsce o 2,3 proc. rdr do 6,6 mln ton - podał Urząd 
Transportu Kolejowego. Wykonana praca przewozowa wyniosła 2,2 mld tonokilometrów i jest to wzrost o 3,4 proc. W 
trzech kwartałach w przewozach intermodalnych przetransportowano 19,8 mln ton, o 0,13 proc. mniej rdr. 

DEWELOPERZY Deweloperzy sprzedali w listopadzie 2,7 tys. mieszkań, o 17 proc. mniej mdm - BIG DATA RynekPierwotny. Pl 

W listopadzie, w siedmiu największych miastach Polski deweloperzy sprzedali 2,7 tys. mieszkań, czyli o 17 proc. mniej 
mdm - wynika z danych BIG DATA RynekPierwotny. pl. W okresie 11 miesięcy tego roku deweloperzy sprzedali tylko 
niespełna 31 tys. mieszkań, czyli o 34 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najbardziej popyt 
skurczył się we Wrocławiu (o 44 proc.), Gdańsku (o 38 proc.) i w Warszawie (o 34 proc.). 

ENERGIA Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w XI wzrosła do 883,03 zł/MWh 

Średnia ważona cena BASE na rynku dnia następnego ukształtowała się w listopadzie na poziomie 883,03 zł/MWh 
wobec 646,32 zł/MWh w październiku - poinformowała TGE w komunikacie prasowym. Z kolei na rynku terminowym 
towarowym (RTT) średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła 
1.018,55 zł/MWh, o 5,39 proc. mniej mdm. 

KONIUNKTURA GIEŁDOWA Odsetek "byków" na GPW spadł o 0,8 pp. do 57,1 proc., spadków oczekuje 18,6 proc. – INI 

Odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 0,8 pkt. proc. 
i wyniósł 57,1 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego spadł o 1,4 pkt. proc. do 18,6 proc. - 
wynika z cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 

 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ATMGRUPA- GPW-Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w wysokości 0,08 zł na akcję. 

 BETACOM- GPW-Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023. 

 MERCOR- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023. 

 MOBRUK- NC-NWZA ws. zmiany polityki wynagrodzeń i przyjęcia tekstu jednolitego polityki wynagrodzeń, ustanowienia Programu Motywacyjnego, 
zmiany statutu, powołania członka RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz członków Komitetu Audytu i jego przewodniczącego. 

 ROPCZYCE- GPW-Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok w wysokości 1 zł na akcję. 
UFGAMES- NC-Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 3.000.000 akcji serii A, 300.000 akcji serii B, 150.000 akcji serii C. 

 

ZAGRANICA 

 Węgry- (09:00) Sprzedaż detaliczna w.d.a. (Oczek. b.d. Poprz.3% r/r) za październik 

 Słowacja- (09:00) Sprzedaż detaliczna (Oczek. b.d. Poprz.-4,9% r/r) za październik 

 Hiszpania- (09:15) Indeks PMI dla usług (Oczek. 50,5 Poprz.49,7) za listopad 

 Szwecja- (09:30) Protokół z posiedzenia Riksbank za listopad 

 Włochy- (09:45) Indeks PMI dla usług (Oczek. 48 Poprz.46,4) za listopad 

 Francja- (09:50) Indeks PMI dla usług - fin.. (Oczek. 49,4 Poprz.51,7) za listopad 

 Niemcy- (09:55) Indeks PMI dla usług - fin.. (Oczek. 46,4 Poprz.46,5) za listopad 

 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla usług - fin.. (Oczek. 48,6 Poprz.48,6) za listopad 

 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla usług - fin.. (Oczek. 48,8 Poprz.48,8) za listopad 

 Strefa Euro- (10:30) Indeks Sentix (Oczek. -27 Poprz.-30,9) za grudzień 

 Strefa Euro- (11:00) Sprzedaż detaliczna w.d.a. (Oczek. -2,6% r/r Poprz.-0,6% r/r) za październik 

 Strefa Euro- (11:00) Sprzedaż detaliczna s.a. (Oczek. -1,8% m/m Poprz.0,4% m/m) za październik 

 Kanada- (14:30) Pozwolenia na budowę domów (Oczek. 2,2% m/m Poprz.-17,5% m/m) za październik 

 USA- (15:45) Indeks PMI dla usług - fin.. (Oczek. 46,1 Poprz.47,8) za listopad 

 USA- (16:00) Indeks ISM dla usług (Oczek. 53,1 Poprz.54,4) za listopad 

 USA- (16:00) Indeks aktywności biznesowej (Oczek. b.d. Poprz.55,7) za listopad 

 USA- (16:00) Indeks zatrudnienia (Oczek. b.d. Poprz.49,1) za listopad 

 USA- (16:00) Indeks cen płaconych (Oczek. b.d. Poprz.70,7) za listopad 

 USA- (16:00) Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin.. (Oczek. 0,5% m/m Poprz.-0,9% m/m) za październik 

 USA- (16:00) Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin.. (Oczek. 1% m/m Poprz.0,3% m/m) za październik 
USA- (16:00) Zamówienia w przemyśle (Oczek. 0,6% m/m Poprz.0,3% m/m) za październik 

 

Źródło: www.interia.pl, www.yahoo.com, www.statistics.gov.uk, www.europa.eu.int, www.briefing.com, www.destatis.de, www.nbp.pl, www.stat.gov.pl, 
www.rzeczpospolita.pl, www.mf.gov.pl 
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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOS SA) wyłącznie w celach 
informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji 
inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek 
porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. 
U. 2017, poz. 1768 z póź. zm., dalej: Ustawa), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. 
Niniejsze opracowanie jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej 
dyrektywy”. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym raporcie na własne ryzyko i odpowiedzialność. DM BOŚ SA dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte 
informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie 
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na 
potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejko lwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po 
stronie DM BOŚ SA. W przypadku klientów DM BOŚ SA, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, 
analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych 
(Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. DM BOŚ SA jest firmą inwestycyjną 
w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 
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